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Cuquinha de Maçã

Ingredientes:
Massa para pastel industrializada, pequena ou prepa-
rar a massinha frita crocante e cortar em círculos.
Gordura (manteiga, margarina ou óleo) para untar as
forminhas.
Recheio:
2 maçãs raladas na parte grossa ou fatiadas e picadas
Suco de limão
1 colher (de chá) de canela em pó
2 colheres (de sopa) de açúcar
1 colher (de sopa) de farinha de trigo
Cobertura:
½ xícara de manteiga ou margarina – 100g
1 xícara de açúcar
2 xícaras de farinha de trigo
1 colher (de sopa) de suco de limão
Mistura de açúcar e canela em pó a gosto para polvi-
lhar.

Modo de preparo:

    Preparar as forminhas, un-
tando-as e dispondo um círculo
de massa em cada, afundando-o
com os dedos. Reservar.
Misturar os ingredientes do
recheio e encher ¾ da capacida-
de de cada forminha. Misturar
bem a manteiga, o açúcar, o
limão e por último a farinha de
trigo, formando flocos com o
apoio dos dedos. Cobrir o
recheio e polvilhar com a mistu-
ra de açúcar e canela. Dispor as
forminhas dentro de uma fôrma
grande e assar em forno pré-
aquecido a 200º C até dourar.
Deixar amornar e desenformar.

Genética leiteira é
destaque na Expotenpo

Banda Parada Obrigatória apresentou clássicos no rock gaúcho

Bruna Oliveira Rodrigues

A teoria do desapego

Atividade econômica que
gerou, ano passado, R$ 8 milhões
à prefeitura de Tenente Portela, a
cadeia produtiva do leite esteve
em evidência na Expotenpo,
exposição feira realizada de sexta
até terça-feira,15 de novembro, na
Praça Brasília. "Nos últimos cinco
anos, a produção de leite cresceu
60% no município", disse o
secretário municipal da
Agricultura e Meio Ambiente,
Gilmar Luiz Canzi. "Temos espaço
para crescer em volume de
produção", completou Canzi.
Atualmente, a produção anual de
leite do município de pouco mais
de 14 mil habitantes é de um
milhão e 200 mil litros.

 As terneiras das raças Jersey,
Holand esa e da pouco conhecida
Montbeliarde, originária da região
de Franche-Comté, leste da França,
que foram expostas na Expotenpo,
são resultado, segundo o secretário,
dos investimentos realizados
através do Programa Municipal de
Incentivo à Inseminação Artificial,
financiado pela prefeitura, e da
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Desapegue-se. Isso, se desapegue.
Jogue fora tudo o que não te faz bem.

Inutilidades ficam no lixo; o passado, no museu.
Sabe quando falam que “meu coração é igual o

de mãe: sempre cabe mais um”? Isso é verdade. Mas
há uma grande diferença entre o que cabe nele e o
que cabe a mim. Entre amar vinte de qualquer
forma e amar um da forma correta.

O fato de eu poder amar algo não signifique que
eu vá amar algo. O fato de eu poder amar alguém
não significa que esse alguém mereça meus átrios e
meus ventrículos.

Não pense que sou materialista e tampouco que
minha artéria aorta não bombeia sangue aqui
dentro. Minhas sinapses estão perfeitas e ao que
parece sei chorar e sorrir nos momentos adequados.

Aliás, minto. Sei não! Saber isso me tornaria
robótica. Sorrio e choro por espontaneidade. Não
sei conceituar nem sou médica a ponto de detalhar
porque meus canais lacrimais começaram a jorrar
litros e litros para fora de meus olhos. E é tão
confuso porque às vezes sorrio de dor e choro de
alegria. E às vezes paraliso num silêncio
ensurdecedor.

Mas uma coisa, digo-te. Não pense que vou
chorar por qualquer coisa ou sorrir por demasia.
Chorar demais me dá quase ânsia; sorrir, desespero.

Guardo para os grandes merecedores meus
entusiasmos; aos demais, minha indiferença. Não é
rancor, é amor próprio, autoconfiança.

Descobri que enquanto tive medo de ficar
sozinha, fiquei sozinha. Hoje percebo que minha
melhor companhia sou eu. Porque durmo e acordo
comigo. Porque sou eu que estou comigo perante
os tribunais defendendo o que acredito. Porque sou
eu que sei quando choro acobertado por um
sorriso.

Só quando me desapeguei do passado é que pude
viver o presente e a sonhar com o futuro.

Hoje não me lembro nem o nome de quem ontem
me fez chorar. Nem quero me lembrar. Só o que me
faz feliz me vale a pena.

Não proponho tornar os seres humanos
descartáveis. Simplesmente acredito que não se
devem vulgarizar os sentimentos. Não amo todo
mundo e não pretendo amar. Mas a quem amo fico
completamente apaixonada e faço questão de
deixar isso bem claro.

Meu coração é grande. Cabe muita gente. Mas só
entra quem sabe a importância do verdadeiro
apego.

No mais, desapego-me!

assistência técnica oferecida aos
produtores através dos programas
Rede Leite e Balde Cheio.

Durante a feira, produtores
também apresentaram
novidades, como o pingômetro,
para não desperdiçar nenhuma
gota de cachaça. No tubo de
vidro cabem 400 ml de cachaça,

explicou o produtor Alexandre
Draschler, que produz a bebida,
além de melado e rapadura. Os
Draschler também fazem parte
da Associação Comunitária
Esperança do Km 12, que
produz álcool na usina
equipada com recursos do
governo federal.

Shows agradaram público que prestigiou o evento
Cerca de duas mil pessoas

curtiram clássicos do rock gaúcho
na 14ª apresentação da turnê
tributo que a Parada Obrigatória vem
apresentando em todo Estado e em
Santa Catarina. A banda presenteou
o público de Tenente Portela e região,
que lotou o parque da Expotenpo
na sexta-feira, com um tradicional
show de rock.

Para o guitarrista da Parada
Obrigatória John Raugust, a
presença do público foi o ponto alto
da apresentação. "O show foi muito
bom porque a vibe da galera foi
fantástica! Estávamos em êxtase do
início ao fim", e completa: "Eu
fiquei impressionado porque tinha
uma galera muito jovem gritando
por rock. Hoje em dia é difícil
encontrar isso. Realmente são

momentos que dinheiro nenhum
pode comprar!", finaliza.

No sábado, a banda Capital
Inicial realizou um show histórico
no evento. Mais de 8 mil pessoas
prestigiaram um dos principais

shows de música já realizado na
região. O vocalista Dinho Ouro Preto
empolgou e gratificou os fãs que
foram frustrados em 2009, quando
ocorreu o acidente que cancelou o
show da banda de Brasília.


